Stamboek en Criteria
Tijdens de laatste winterreünie van de SSRP en VSRP in
het Teylermuseum in Haarlem, kwam het bestuur van de
SSRP met interessant nieuws o.m. betreffende de Criteria
tot opname in het Stamboek Ronde en Platbodem jachten.
In Tuighpraet kunt u al regelmatig lezen over de
oproepen die worden gedaan betreffende schepen die
"zoek" zijn. In de loop der jaren zijn er zo'n 1600
plaquettes uitgegeven, dat wil zeggen dat er van deze
schepen technische gegevens beschikbaar zijn. Alleen,
van slechts 900 schepen kent de SSRP de eigenaar omdat
dit aantal donateur is van de Stichting. Een van de taken
van het bestuur is het zoeken naar de overige eigenaars.

We gaan even terug naar het nieuws.
Vragen aan het bestuur van de Stichting
Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
over de te verwachten maatregelen bij
invoering van de "nieuwe" Criteria tot
inschrijving
in het Stamboek waren
mede aanleiding tot het opstellen van
een beleidsnota waarin de visie van het
Bestuur van de Stichting is vastgelegd.
Aangezien kan worden aangenomen dat
deze visie niet alleen van belang is voor
de huidige donateurs van de Stichting,
die inmiddels
werden geïnformeerd
over het in de toekomst te voeren beleid,
lijkt het ons nuttig de informatie voor
zover ook van belang voor niet donateurs via deze toelichting
algemene
bekendheid te geven. Dit betreft met
name het in de toekomst te voeren
beleid op het gebied van Criteria, Stamboek, Schepenlijst, Verhouding SSRPKNWV, Beroepsraad en Overgangsregeling.

waarin een aantal in de praktijk geconstateerde onduidelijkheden
werd opgeheven en waarmee een als ongewenst
ervaren ontwikkeling kon worden bijgestuurd. zijn positief.

De werkgroep schouwen legt op dit
moment de laatste hand aan de aanvullende Criteria voor de Schouwen. Het
Bestuur rekent er op dat in ieder geval
de aanvullende Criteria voor de zeeschouwen eind april voor belangstellenden beschikbaar zullen zijn.
Het is de bedoeling dat na gereed komen
van aanvullende Criteria voor Schouwen en Criteria voor Staverse jollen en
tjalken
zullen
worden
onderzocht.
Tevens zal worden bekeken of er nog
voor andere typen Ronde en platbodemjachten aanvullingen op de Criteria
gewenst zijn.
Het gevolg van deze aanvullende Criteria en de betere handhaving hiervan is
dat de Criterium Commissie meer werk
zal hebben bij het beoordelen van de
CRITERIA
schepen. Ook zal er meer dan tot dusTeneinde het Stamboek zijn waarde te
ver door inspectie van de schepen zelf
laten behouden als register van authenworden gecontroleerd
of de schepen
tieke ronde- en platbodemjachten
zowel
voldoen aan de Criteria. Het zal duidenaar vorm als naar bouwwijze, dient het
lijk zijn dat de aanwezigheid van tekebeleid tot opname in het Stamboek duiningen, die dan later een essentieel
delijk en doorzichtig te zijn.
onderdeel van het archief kunnen worden, de werkzaamheden
van de CriteriEen eerste aanzet tot meer duidel ijkheid
um Commissie zullen vereenvoudigen
was het vaststellen van de nieuwe crien versnellen.
teria voor Lemsteraken, hoogaarsen en
Daarom zal voor nieuw gebouwde scheschokkers. De gedurende 1993 verkrepen een aanvraag tot inschrijving in het
gen ervaring met deze nieuwe Criteria,
Stamboek slechts behandeld kunnen
_______________________________________________________________________________

worden indien bij de aanvraag een lijnenplan van het schip en een zgn. werfverklaring worden overlegd. Aangezien
het blijkt dat belanghebbenden
het op
prijs stellen bij nieuwbouwschepen
vooraf een controle op het voldoen aan
de Criteria te doen uitvoeren, is dit
mogelijk tegen betaling van de hieraan
verbonden kosten.
Het is niet realistisch te veronderstellen
dat Criteria nadat alle noodzakelijke
aanvullingen zijn aangebracht, voor een
lange reeks van jaren ongewijzigd tot
ieders tevredenheid
bruikbaar zullen
zijn. Wel menen wij dat het gewenst is
gedurende meerdere jaren ervaring op
te doen met de Criteria zodat een ieder
kan weten waaraan in het Stamboek
ingeschreven
Ronde- en Platbodemjachten voldoen.
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HET STAMBOEK
Bij het overleg binnen het Bestuur van
de SSRP over de noodzaak tot het zo
zuiver mogelijk bewaren van voorwaarden voor het inschrijven en ingeschreven zijn van daarvoor in aanmerking komende schepen in het Stamboek
bleek het dat de omschrijving van het
begrip "Stamboek Ronde- en Platbodemjachten"
onvoldoende
houvast
bood.
Besloten .werd tot een definitie van het
begrip "Stamboek" welke naar mening
van het Bestuur beter aansluit bij de na
te streven situatie en het mogelijk maakt
gedurende een overgangsperiode
een
onderscheid te maken tussen Stamboek
en Schepenlijst.
Derhalve zal art. 3 van de Statuten worden aangepast en worden uitgebreid met
punt c. met volgende tekst:
Het Register
van Ronde- en Platbodemjachten
welke vanuit historisch oogpunt van belang zijn om als
cultureel erfgoed te behouden.
Het register is onderverdeeld in de volgende categorieën:
A. Ronde- en Platbodemjachten
in hun
oorspronkelijke vorm. Dit zijn schepen
ouder dan 50 jaar, gebouwd en gerestaureerd volgens de oorspronkelijke
bouwwijzen. (Varende monumenten).
B. Ronde- en Platbodemjachten
welke
oorspronkelijk voor 1940 zijn gebouwd
als Rond- of Platbodembedrijfsvaartuig
en op verantwoorde wijze tot jacht zijn
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verbouwd. (Varende monumenten).
C. Ronde- en Platbodemjachten jonger
dan 50 jaar, gebouwd en gerestaureerd
volgens dezelfde oorspronkelijke vormen en bouwwijzen als de jachten
behorende tot categorie A.
D. Overige Ronde- en Platbodemjachten, welke niet onder categorieën A,
B of C vallen, doch die voldoen aan de
gestelde "Criteria voor inschrijving in

het Stamboek.
In het Stamboek dienen uitsluitend die
Schepen te zijn opgenomen die vallen
onder de categorieën A, B en C dan wel
volledig voldoen aan de Criteria. Dit
betekent dat het noodzakelijk is de Criteria strikter te gaan hanteren ook voor
schepen die reeds in het Stamboek zijn
opgenomen. De reden hiervoor is
tweeërlei. Allereerst bleek dat in het

verleden de toetsing van jachten aan de
Criteria wel eens wat ruimhartig is
geschied. Ook bleek dat jachten na
opname zodanig werden gewijzigd dat
zij niet meer voldeden aan de Criteria.

SCHEPENLIJST
Het is niet de bedoeling dat bij deze operatie tot opschonen van het Stamboek

getornd wordt aan rechten die zijn verbonden aan het op dit ogenblik ingeschreven zijn van een jacht in het Stamboek. De rechten zijn de mogelijkheid
van lidmaatschap van de Vereniging en
deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de VSRP. Aangezien art.
3 van de Statuten van de VSRP bepaalt
dat het lidmaatschap is verbonden aan
het opgenomen zijn van het schip in de

Schepenlijst van de Stichting, meent het
SSRP Bestuur dat het juist is het begrip
Schepenlijst als volgt te definiëren:
SCHEPENLUST: een door de SSRP
uitgegeven overzicht van:
• Ronde- en Platbodemjachten welke
zijn opgenomen in een der categorieën
A tlm D van het Stamboek
• Ronde- en Platbodemjachten die voor
1 april 1994 waren opgenomen in het

Stamboek (in het bezit van een plaquette en certificaat) maar niet (meer)
voldoen aan de gestelde Criteria voor
opname binnen de categorieën A tlm
D. Van de schepen opgenomen in het
Stamboek wordt naast het plaquettenummer ook de categorie waarin zij
zijn ingedeeld in de schepenlijst vermeld.De schepenlijst wordt eenmaal
per twee jaar uitgegeven.

noot 1.
Deze bepaling houdt in
dal er bij aanmelding
voor inschrijving van
een schip dal nog niet
eerder was ingeschreven geen beroep op het
reeds
ingeschreven
zijn van identieke of
zusterschepen
kan
worden

gedaan.

noot 2.
Op verzoek van het
KNWV zal bij de herbeoordeling van schepen voorrang worden
gegeven aan schepen
voorzien van een geldige meetbrief.

KONINKLIJK NEDERLANDS
WATERSPORT VERBOND
(KNWV)
Volgens de destijds tussen Stichtingbestuur en Bestuur KNWV gemaakte
afspraak nam de SSRP op zich de Criteria zodanig aan te passen dat ongewenste ontwikkelingen, waar met name
de vorm van het onderwaterschip essentieel zou afwijken van de oorspronkelijke vorm, kunnen worden voorkomen.
De KNWV blijft de SSRP erkennen als
enige autoriteit die kan vaststellen of
een jacht kan worden aangemerkt als
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een Rond- of Platbodemjacht.
Dit betekent dat de Criteria zijn opgenomen in de klassevoorschriften wat
weer inhoudt dat in feite de Criterium
Commissie bepaalt of een wedstrijdvarend schip voldoet aan de klassevoorschriften.
Schepen die niet eerder een meetbrief
kregen, worden gemeten nadat de eigenaar verklaart dat zijn schip voldoet aan
de Criteria. Er wordt dan een voorlopige meetbrief met een geldigheid van een
jaar uitgegeven.
Afspraak is dat nieuwe schepen uitsluitend een definitieve meetbrief kunnen
krijgen nadat een bewijs is overleg dat
het schip voldoet aan de Criteria en dus
kan worden ingeschreven in het Stamboek.
De KNWV beraadt zich nog over de
overgangstijd. Het lijkt mogelijk ook bij
de vernieuwing van reeds uitgegeven
meetbrieven een koppeling aan te brengen met de Schepenlijst zodat reeds
ingeschreven schepen niet voor wat
betreft een meetbrief uit de boot vallen
bij niet opnieuw inschrijven met een der
categorieën van het Stamboek.

\

~t.,

COMMISSIE

VAN BEROEP

Toelaten tot het Stamboek is een
Bestuursbeslissing. Mede na overleg
met het KNWV is besloten dat er een
Commissie van Beroep zal zijn. Deze
zal bij eventuele geschillen omtrent het
al dan niet toelaten tot het Stamboek een
uitspraak kunnen doen. De uitspraak
van deze commissie zal voor wat betreft
de Stichting een bindend karakter dragen. De instelling van een beroepsraad
zal worden vastgelegd in de statuten van
de Stichting. Een reglement van deze
beroepsraad zal t.z.t, worden bekend
gemaakt.

OVERGANGSREGELING
JACHTWERF

Ossenzül
OPDIJK 10, 8376 HH OSSENZIJL
Telefoon: 31 (0)5617 - 617
Fax: 31 (0)5617 - 702
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Bij de actie tot opschonen van het Stamboek is er een tijd waarin overgangsregelingen van kracht zullen zijn.
In de visie van het Bestuur zijn de volgende bepalingen van belang:
J. Alle schepen, aangemeld voor opname in het Stamboek na 1 april 1994, dienen volledig aan de geldende Criteria te
voldoen.'

2. Alle momenteel in het Stamboek
ingeschreven jachten zullen op termijn
worden beoordeeld.'
Aangezien het echter niet mogelijk zal
zijn de indeling in categorieën in een
actie op korte termijn uit te voeren, zal
dit in principe plaatsvinden op een der
volgende momenten:
• Op verzoek van de huidige eigenaar
• Na verkoop, op verzoek tot herinschrijving door de nieuwe eigenaar
• Indien het Stichtingsbestuur, bijvoorbeeld na advies van de Criterium
Commissie, daar aanleiding toe ziet.
3. Eigenaren van jachten die bij
(her)beoordeling buiten de definities
voor de categorieën A tlm D vallen, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht, met vermelding van
de punten waarop het schip (tijdelijk)
niet voldoet aan de gestelde criteria.
4. Die jachten welke bij beoordeling
niet binnen de eisen gesteld voor de
categorieën A tlm 0 blijken te vallen,
blijven ingeschreven in de schepenlijst
van de Stichting, uitsluitend voor zover
zij voor I april 1994 reeds in het Stamboek waren opgenomen.
5. De overgangsregeling voor schepen
met een geldige meetbrief zal door het
KNWV voor wat betreft de condities
waaronder een nieuwe meetbrief wordt
verstrekt, worden opgenomen in de
klassevoorschriften.

TOT SLOT
Het Bestuur van de SSRP vertrouwt
erop dat het voorgenomen beleid in
ruime mate instemming zal krijgen. De
destijds ingeslagen weg tot herziening
van Criteria met als opzet meer duidelijkheid voor ontwerper, bouwer en
eigenaar, heeft naar haar mening geleid
naar een belangrijk onderdeel van het
hierboven geschetste beleid. Een beleid
dat ons brengt naar het gezamenlijke
doel, het behoud en de bevordering van
de belangstelling voor het traditionele
en authentieke Ronde- en Platbodemjacht.

Voor verdere info: Zie ook de rubriek
" Tuighpraet".
_

